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3. června se v Polici nad Metují

narodil Václav Hybš

Den otevřených dveří

Kafkovy vily

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Nové situace generují nové výzvy

Napište, zautomatizujeme i Vaše účetnictví

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

Tel: 491470572, www.billcom.cz

Koncem května začala demolice starého mostu v  Náchodě – Bělovsi, 
v ulici U Zbrojnice. Ten nový bude širší, obousměrně průjezdný, s chodní-
kem pro pěší a veřejným osvětlením. Oproti stávajícímu mostu bude veden 
v nové ose a tudíž lépe navazovat na místní komunikace.

V  souvislosti s  dokončením celkové rekonstrukce Kafkovy 
vily (Koubovka 716) pořádá Oblastní charita Červený Kostelec 
v úterý 23. 6. 2020 od 9 do 17 hodin Den otevřených dveří pro 
veřejnost, která se bude moci seznámit s výsledkem projektu 
Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služ-
by a tísňové péče v Červeném Kostelci. Zahájení služby denní-
ho stacionáře, který bude provozován v přízemí budovy Kafko-
vy vily, bude podle aktuálního vývoje situace pravděpodobně 
od září 2020. 

PRONÁJEM
/ PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku

dílenské, skladovací a kancelářské 
prostory o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

Jazykové kurzy
NĚMČINA

Tel. 603 440 969

Bílinské uhlí – ořech I.        cena od 373,-/1q

Bílinské uhlí – ořech II.       cena od 342,-/1q

Bílinské uhlí – kostka         cena od 385,-/1q

Mostecké uhlí – ořech I.    cena od 325,-/1q 

Brikety Rekord 2“/4“/7“

cena od 425,-/449,-/395,-/1q

Černá kostka Katowice      cena od 587,-/1q

Jarní slevy
na uhlí a brikety

do 26.6.2020
Celý ceník na www.paliva-jelen.cz

Objednávky osobně:

Nové Město nad Metují, Havlíčkova 292

Telefonicky: 491 471 164, 724 236 398

Informace NĚMČINA:  
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,  
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:  
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady
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VZPOMÍNÁME
Zhasly oči našeho tatínka,

nezhasne však nikdy na něho vzpomínka.

Dne 16. června 2020 uplyne 1 smutný rok od úmrtí
našeho milovaného manžela a tatínka

pana Antonína Mervarta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou

Naučná stezka v náchodském lesopar-
ku Montace, která začíná za  pivovarem 
Primátor, nabízí jedno nové zastavení. 
Díky stávajícím osmi stanovištím lidé 
zjistí, jak dlouho se rozkládají různé 
druhy odpadu, kdo žije v  lese nebo jak 
vypadají stopy lesních zvířat a  další za-
jímavosti. Letos přibylo další již deváté 
stanoviště, a to u vojenského bunkru, kde 
byl obnoven lesní rybníček a  vytvořen 
mokřadní biotop. Tím dojde k  lepšímu 
zadržování vody v krajině. Zároveň by se 
v těchto místech mohly objevit další dru-
hy ohrožených obojživelníků, vodního 
hmyzu a  mokřadních rostlin. Pokud se 
během roku ukáže, že tento mokřad plní 
správně svoji funkci, plánují Lesy města 
Náchoda jeho rozšíření. 

V  letošním roce si připomínáme 
čtyřsté výročí útěku českého krá-
le Friedricha Falckého z  Čech. Král 
tehdy prchal přes Náchod, kde strá-
vil poslední noc na  českém území. 
V Náchodě se od té doby traduje po-
věst, podle které zde jeho kůň ztratil 
podkovu, která byla posléze na paměť 
této události zadlážděna do  vozovky 
mostu, jenž vedl od  městské brány 
přes vodní příkop. Muzeum Náchod-
ska připravilo výstavu připomínající 
nejen tuto událost, ale i život obyvatel 
Náchodska v dobách třicetileté války. 

Vernisáž proběhne v  sobotu 27. 
června 2020 v  10 hodin ve  výstavní 
síni v  Tyršově ulic v  Náchodě, na  ni 
naváže doprovodný program, který 
potrvá až do 16 hodin. Jeho součástí 
bude vstup do muzea zdarma, komen-
tované prohlídky obou částí výstavy, 
ukázky dobových vojenských jedno-
tek v  podání členů spolku vojenské 
historie Butlers Dragonerregiment 
a  dílničky pro děti. Hlavním bodem 
programu bude připomenutí události, 
která stála na počátku českého stavov-

ského povstání a  tím i  celé třicetileté 
války – defenestrace místodržících 
z  oken české dvorské kanceláře, již 
pro tuto příležitost zastoupí budova 
staré radnice na náchodském náměstí. 
Předpokládáme, že defenestrace pro-
běhne hodinu po  poledni (ve  13 ho-
din). Více informací naleznete na  in-
ternetových stránkách muzea.

Herec, scénárista, režisér a  pro-
vozovatel hereckého muzea Viktor-
ka v  Ratibořicích Tomáš Magnusek 
z  Náchoda výrazně zhubl. Ve  svých 
třiceti čtyřech letech vážil neuvěřitel-
ných 172 kilo. Za poslední rok a půl 
se mu však podařilo zbavit téměř 70 
kilogramů nadbytečné váhy. Co bylo 
důvodem a jak vše probíhalo se do-
čtete v našem rozhovoru.
* Postava bodrého a  rozšafného 
tlouštíka už neodmyslitelně patřila 
k vaší osobě i fi lmové tvorbě. Proč 
jste se rozhodl k  tak radikálnímu 
kroku?

Já jsem si z toho pořád dělal sran-
du, image a ještě jsem byl tak nesoud-
ný, že jsem za to dokázal komentovat 
ostatní, kteří tak vypadají. A  jak mi 
jednou řekla jedna slovenská hereč-
ka: Myslím, že už jste se v životě naje-
dol dost :-). Těch důvodů pro hubnu-
tí bylo hned několik. Už jsem se sotva 
valil, zažíval jsem nepříjemné osobní 
situace a omezovalo mě to v praktic-
ké činnosti, jako například cestování 
v letadle, jízda na zahradním trakto-
ru, v lanovce a podobně. Následně se 
přidaly i zdravotní potíže. 
 * Jak probíhalo hubnutí, měl jste 
nějakého „kouče“ nebo jste si vy-
stačil sám?

Velmi mi pomáhala jedna kama-
rádka. Především neustále tím, že 
byla na telefonu. Rozebírala se mnou 
každý krok. Ale vesměs jsem si sám 
stanovil takové sedmero, které jsem 
měl neustále v  peněžence. 1. Každé 
ráno sklenici vody a  jablečný ocet 
(teplý nápoj). 2. Každý den 10000 
kroků. 3. Každý den dvě hodiny 

sportovních aktivit (plavání, sauna, 
chůze - kombinovat). 4. Jíst pětkrát 
denně s  omezením příloh. 5. Jen 
jedno kokínko denně :-). 6. Zapome-
nout na výtah a podávání mi čehoko-
liv už neexistuje.  7. Hlídat potraviny 
a  jít brzy spát. Žádné jiné diety. Jen 
toto. Prostě změnit svůj životní styl, 
přepnout hlavu a  mít vůli, kterou 
jsem před tím neměl. Za minulý rok 
jsem shodil 10 kilo, za poslední čtyři 
měsíce 50 a zbytek šel dolů v květnu 
při operaci, kdy mi odstranili kožní 
převis z břicha a také kýlu. 
 * Po  operaci máte jizvu s  52 ste-
hy a  jste v  rekonvalescenci. Jak to 
ovlivní vaši připravovanou fi lmo-
vou tvorbu?

Zatím neovlivní, protože posled-
ní květnovou sobotu jsem začal to-

čit nový fi lm „Stáří není pro sraby“ 
podle scénáře, který jsem psal s  K. 
Zelenou a  P.  Markovem na  motivy 
knihy R. Vítka a  J. Poláka. Všichni 
si klepou na hlavu, jestli jsem se ne-
zbláznil, měl bych ještě odpočívat. 
Ale špatně jsem to propočítal a pod-
cenil. Nedošlo mi, jak to bude bolet. 
Film jsme připravovali stejně dlou-
ho jako Kluky z hor, tak se točit už 
prostě musí. Objeví se v něm Rudolf 
Hrušínský, Jan Přeučil, Jiří Krampol, 
Luděk Sobota, Eva Burešová, Martin 
Dejdar a řada dalších známých her-
ců.  
*Chystáte se ještě dále hubnout?

Současně mám nějakých 100 kilo 
a  je to prozatím hmotnost konečná. 
Teď pro mě bude klíčové si přede-
vším váhu udržet.

Rozšíření naučné 
stezky 

Ztracená podkova zimního krále 

Tomáš Magnusek změnil svoji podobu

Začala nám sena. Uvědomil jsem si 
přitom, jak mě před pár lety zarazilo, 
když mě nezávisle na  sobě vrstevník 
a dva mladí kluci řekli, že nemáme udr-
žovanou zahradu. Protože jsme na  ní 
měli v květnu vysokou trávu. Stále totiž 
ještě sušíme seno a tak logicky nehoblu-
jeme trávu sekačkou na anglický trávník. 
Nechat trávu vyrůst, potom „posíct“, ob-
racet, dávat do  kupek a  potom uklidit, 
bylo ještě nedávno normální. Nyní je to 
spíše u  domu výjimka. Přesto je dobré 
aktuálně připomenout, že vysoká tráva 
má svoje nesporné výhody z  hlediska 
hospodaření s  vodou a  biodiverzitou. 

Vysoká tráva tlumí déšť, voda se v ní déle 
drží a může déle vsakovat. Hlavně je úto-
čištěm a potravou pro hmyz. Na pravi-
delně sečeném krátkém trávníku se vče-
ly, čmeláci ani motýli nenapasou. Proto 
již v  některých městech vznikají ve  ve-
řejném prostoru květnaté loučky, které se 
sečou jen dvakrát ročně. Třeba v parku 
je krátká tráva podél cestiček a na části 
trávníku, zbytek se nechá na kvetoucí ráj 
pro hmyz. Vidět to je i v některých za-
hradách u rodinných domů. Prospívá to 
ekologické stabilitě a snižuje odpar vody. 
Možná nás k takovým opatřením přinutí 
i sílící nebezpečí sucha. 

Město Hronov disponuje z hledis-
ka zákona o  obcích již historickým 
znakem města, který je zahrnut 
do  kompendia historických měst-
ských znaků České republiky z roku 
1985, to znamená do publikace, jež 
má status metodicky závazné au-
tority pro Podvýbor pro heraldiku 
a  vexilologii Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, který 
znaky prezentované v  kompendiu 
považuje za historické a platné.

Hronov však nemá schválenou 
a  udělenou městskou vlajku, čímž 
dochází k  paradoxní situaci, kdy 
okolní obce bez městského statutu 
se zcela novým obecním znakem 

disponují rovněž tak obecní vlaj-
kou, zatímco Hronováky repre-
zentuje pouze městský znak. Proto 
se vedení města rozhodlo pořídit 
městskou vlajku a  zadalo heraldi-
kovi Mgr. Janu Tejkalovi zpracová-
ní námětu na vytvoření vlajky, která 
by doplnila znak a vytvořila s ním 
standardní dvojici symbolů města. 
V současné době mohou do konce 
června Hronovští a obyvatelé míst-
ních částí formou anketního lístku 
vybírat ze šesti variant. Anketní lís-
tek s barevnými návrhy a popisem 
naleznete na  webových stránkách 
Hronova nebo v  červnových hro-
novských listech U Nás.

Váš Pavel BělobrádekVZPOMÍNKA

Dne 15. června 2020 uplyne 15 let od úmrtí 

Janičky Mikešové z Náchoda.

Se stálou láskou na Janičku,
která odešla z tohoto světa velmi mladá,

stále vzpomíná mamka Stáňa, dcerka Mariánka,
sestra Monika s rodinou a bratr Petr s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na našeho

manžela, tatínka a dědečka 

Stanislava Macháně,
který nás navždy opustil 22. června 2015. 

Rodina

O vodě, trávě a budoucnosti

Hronováci vybírají vlajku

VZPOMÍNKA
Dne 16. června 2020 by se dožil 70 let 

pan Karel Dostál
z Rokytníka u Hronova

a 6. srpna uplyne 5 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manželka a dcera Martina s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 25. června 2020 uplyne devět smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomíná rodina.

 „Ztracená“ podkova na začát-
ku Karlova náměstí v Náchodě.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší RD po rekonstrukci  v  obci Nový Hrá-
dek. Dům o dispozici  2+1, menší koupelnou 
se sprchou a samostatným wc. Nová střecha, 
plastová okna s venkovní roletou, obklady ku-
chyně, krbová kamna, kotel na dřevo, všechny 
rozvody, zemní izolace apod.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí....................................2 690 000,- Kč 
Prodej rodinné vily se zahradou v Rychnově nad Kněžnou................................................4 990 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě.................................................1 490 000,- Kč
Prodej moderního apartmánu s terasou v Horním Maršově...............................................2 995 000,- Kč     

Cena: 1 590 000,- Kč

NĚMČINA – PŘEKLADY
Běžné i odborné,

s ověřením
(Obchodní rejstříky,

živnostenské listy, do-
kumenty pro úřady)

Tel. 603 440 969

 Tomáš Magnusek (vlevo) se stahovacím pásem po operaci břišního převisu.
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Mgr. Bors Michal 

obchodní ředitel

+420 731 508 654

bors.michal@j-e-s.cz

Pobočka: B. Němcové 13, 

552 03 Česká Skalice, 

Otevřeno:  PO až Pá 8-18 a SO 9-12

Kuba Šípků 

ředitel obchodní sítě

+420 602 300 282

sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 

541 01 Trutnov

Podpisem smlouvy se ke koaliční 
spolupráci v  kandidatuře do  pod-
zimních krajských voleb v  Králo-
véhradeckém kraji v  pondělí 1.6. 
zavázali TOP 09, Hradecký demo-
kratický klub (HDK) a  Liberálně 
ekologická strana (LES). O  přízeň 
voličů se budou ucházet na společné 
kandidátce jako Spojenci pro Králo-
véhradecký kraj.

 „Nechme stranou, co je nejlepší 
pro nás. Na  prvním místě jsou teď 
zájmy Královéhradeckého kraje, kte-
rému nejvíc prospěje zdravý rozum 
kandidujících stran. My ukazujeme, 

že jsme schopni domluvit se na  spo-
lečném postupu už před volbami, 
takže po  volbách, a  zejména při ří-
zení kraje, to dokážeme také. Témat 
našeho volebního programu bude 
víc, ale určitě mezi nimi dominuje 
zdravotnictví, doprava, podpora ro-
din, bezpečnost, vzdělávání, ochrana 
před dopady změny klimatu a  pro-
myšlený rozvoj kraje,“ vysvětluje lídr 
kandidátky Aleš Cabicar (TOP 09) 
z  Náchoda (na  fotografii první zle-
va), který v současné krajské koalici 
zastává post náměstka hejtmana pro 
zdravotnictví. 

Spojenci pro Královéhradecký kraj

KUCHYŇSKÉ STUDIO
 3D návrh ZDARMA
 Zaměření technikem ZDARMA
 Montáž kuchyně na míru
 Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

MV č.34/2016 Sb. 

www.bazenymachov.cz

 



T. J. Sokol Nové Město nad Metu-
jí pořádá Velkou cenu Nového Města 
nad Metují v  athénském šplhu. Akce 
proběhne v neděli 21. 6. 2020, od 12:30 
do 16 hodin na Husově náměstí.

Závody pro děti a mládež na
        3 m dlouhém laně, 

Závody pro mládež a dorost na
        4,5 m dlouhém laně, 

Závody pro příchozí veřejnost
        na 4,5 m laně,

Hlavní závod na 14 m dlouhém
        laně, start ve 14 hodin

Více informací na
sokol-novemestonm.webnode.cz

nebo svetsplhu.cz

Velká cena 
v athénském šplhu

4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

90. Jiráskův Hronov bude

Krajští radní schválili záměr po-
skytnutí investiční podpory městu 
Broumov na  modernizaci a  rozší-
ření tamního domova pro seniory 
ve  výši 176,8 milionu korun. Kraj 
s  městem hodlá zařízení výrazně 
zmodernizovat a navíc rozšířit o 29 
nových lůžek. Tím bude výsledná 
kapacita zařízení 71 lůžek a výraz-
ně se zlepší kvalita prostředí pro 
stávající klienty, kteří jsou z  95 % 
ve stavu úplné závislosti na pomo-
ci druhé osoby a stávající prostory 
na tento typ služby nejsou uzpůso-
beny. Se zahájením výstavby se po-
čítá na konci roku 2020. 

Královéhradecký kraj poskytl 
na  začátku září 2019 městu Brou-
mov individuální dotaci ve  výši 
3,5 milionu korun na  zpracování 
projektové dokumentace. Během 
přípravy projektu došlo k  upřes-
nění některých stavebních zásahů 
do objektu, které navýšily cenu re-
konstrukce na částku 184,2 milio-
nů Kč. Vedení broumovské radni-
ce požádalo Královéhradecký kraj 
o snížení příspěvku města do spo-
lečného projektu na  rekonstrukci 
a  rozšíření domova pro seniory 
v Broumově s tím, že přispěje část-
kou 7,4 milionu korun. 

Už jste někdy byli v podzemí? Pokud 
zní vaše odpověď NE, tak neváhejte 
a  rozjeďte se do  Jívky na Trutnovsku. 
Podzemí bývalého rudného dolu, kde 
se historicky těžila měděná ruda, je 
připraveno vydat návštěvníkům svá 
veškerá tajemství. Ale pokud zní vaše 
odpověď ANO, tak také neváhejte. 
Můžete si pak sami porovnat různé 
doly a podzemí, jejich historie, metody 
ražby i jednotlivé osobní příběhy.

Důl Bohumír byl těžen od  roku 
1853 a  délka jeho podzemí je téměř 
400m. Závěr prohlídkové trasy gra-
duje adrenalinovým žebříkovým vý-

stupem svislou větrací šachtou na po-
vrch země (není nutné absolvovat).

Pokud by Vám hornictví ani tak ne-
stačilo, doporučujeme navštívit i hor-
nický skanzen v  Žacléři, kde si letos 
připomínáme 450 let od první zmín-
ky těžby černého uhlí na  Žacléřsku. 
V Žacléři Vás čeká podzemí i vyhlíd-
ková těžní věž, ale taky šatny, lampov-
na, vozíkový oběh i úpravna uhlí.

Více informací a rezervace prohlí-
dek na www.djs-ops.cz.

je název společné kandidátky složené z  Osobnosti kraje, 
ČSSD a  strany Zelených. V  čele uskupení stojí stávající hejt-
man Jiří Štěpán (ČSSD), dvojkou je Martin Hanousek (Zelení) 
a na třetím místě starosta Meziměstí a krajský radní Pavel Heč-
ko (ČSSD).

Festival Za  poklady Broumov-
ska, který oživuje každé léto koste-
ly broumovské skupiny, letos oslaví 
jubilejní 15. ročník. První polovina 
festivalu proběhne online v  tradič-
ním čase letních koncertů. Vybrané 
natáčení červencových koncertů 
zpřístupní pořadatelé i  veřejnosti. 
Srpen již bude celý patřit živé hudbě. 

Nově bude festival začínat 27. červ-
na a  končit 27. září 2020. První po-
lovina festivalu do  konce července 
proběhne online na sociálních sítích 
a na mall.tv v tradičních časech kon-
certů, tedy každou sobotu od  osm-
nácti hodin. Tři z pěti červencových 
koncertů zároveň budou moci navští-
vit i posluchači, a zažít tak mimořád-
nou atmosféru nahrávání koncertu. 

Festival zahájí v  sobotu 27. června 
Filharmonie Hradec Králové pod tak-
tovkou Andrease Sebastiana Weisera 
s  klavíristou Matyášem Novákem. 
Kromě Mozartovy Symfonie D dur č. 
35 zazní na zbrusu nový klavír Anto-
nín Petrof v sále hradecké filharmonie 
Beethovenův Koncert č. 1 C dur. Per-
ličkou provedení bude i  to, že k 250. 
výročí skladatelova narození vydává 
festival Za  poklady Broumovska tis-
kem faksimili dobového opisu klavír-
ního partu právě tohoto koncertu.

Kraj ve spolupráci s městem rozšíří 

broumovský domov pro seniory  

Měděný důl Bohumír láká 
na tajuplné podzemí

Spolu pro kraj

Za poklady Broumovska 

proběhne online i živě

Divadelní festival Jiráskův Hronov je nejstarším festivalem v  Evropě 
(a možná i na světě) a nikdy nebyl přerušen. Nepovedlo se to totalitním reži-
mům a nepovede se to ani koronaviru. Organizátoři rozhodli, že letošní jubi-
lejní 90. ročník se bude konat ve dnech 31. 7. až 8. 8. 2020. Aktuální informace 
naleznete na www.jiraskuvhronov.eu. 

Jezdecká stáj Slavíkov
si Vás dovoluje pozvat na dva letní příměstské jezdecké tábory pořádané

v termínech 6. - 10. července 2020 a 10. - 14. srpna 2020
(od 8.00 do 17.00 hod), věk dítěte 6 - 16 let, cena 3.500 Kč

(pro děti, které u nás navštěvují jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny 
cena 3.200 Kč), cena včetně stravy (2x svačina, oběd a pitný režim)

V případě Vašeho zájmu zašlete dotaz na e-mail: koryna2@seznam.cz,
obratem Vám pošleme přihlášku, pro případné další dotazy

volejte na tel. číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

Děti budou mít možnost se seznámit s koňmi a poníky, o které se v naší stáji staráme,
naučí se jak koně správně vyčistit, pomohou se sedláním a užděním, probereme
základní teoretické znalosti, dle schopnosti každého dítěte naučíme jízdu v kroku, 
klusu či cvalu. Pokud nám počasí umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy na koni 
na jízdárně na lonži nebo samostatně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky s vodičem
po okolí Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her
a soutěží, či pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední táborový den si 
děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti. Každé dítě si odnese
z tábora upomínkový předmět. K dispozici máme pro děti sedm poníků a čtyři velké koně. 

Právní poradna Dity Vávrové
V  souvislosti s  opatřeními v  nouzovém stavu se mi snížil 

příjem a potřeboval bych snížit splátky hypotéky. Je to možné?
Ano, lze využít zákonného moratoria. Splátky se odloží od prvního dne 

měsíce následujícího poté, co oznámíte tento záměr ve své bance. Ozná-
mení učiňte písemně nebo na pobočce. Současně prohlásíte, že k tomuto 
kroku přistupujete z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie 
koronaviru. Důvody nebudete muset nijak prokazovat a banka je nebude 
zkoumat. Platí pro úvěry sjednané do 26. března 2020, u hypoték je možné 
splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány 
mohou být i po tomto datu.

Splátky však nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 
2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů. Splátky si můžete odložit 
buď do konce července, nebo do konce října 2020. O tuto dobu se odkládá 
čas plnění peněžitých dluhů, úroky běží dál a prodlouží se o ně doba splá-

cení. Odklad splátek je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. Takto 
odložit splátky je možné i u spotřebitelských úvěrů.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

 Radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko (vpravo, ČSSD) odpovědný 
za regionální rozvoj, dotace a cestovní ruch a náměstek hejtmana Mar-
tin Červíček (ODS) při jednání o rekonstrukcích silnic v česko-polském 
příhraničí. 

POSPÍCHAL S.R.O.

Jarní 22, 

460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD
 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

ÚPICE
 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz 

www.pospichal-strechy.cz 

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS S POSYPEM

TOP PV 42
99 Kč/m2
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*Rozvedený 48 let 175/85 hledá ženu na 
seznámení z Náchoda, nejlépe posluchač-
ku bigbítu. Tel. 721 655 611 
*Podnikatel 50/177/78 s  6i letou dcer-
kou hledají pohodovou ženu přiměřené-
ho věku, která chce žít v přírodě v rodin-
ném domku. Dítě ve stejném věku vítáno. 
Prosím nejdříve SMS 733 215 791

*Pronajmu byt 1+1 43 m2 v Náchodě 
na Brance. Vybavená kuchyně, balkon, 
sklep. Nájem 4000 Kč + energie a služby, 
kauce 10 000 Kč. Tel.736766448
*Pronajmu v Náchodě byt 1+1, 2. patro 
bez výtahu, 1-2 osoby s pravidelným pří-
jmem. Tel: 722 934 819
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 36 m2 
na Běloveské ul. V  Náchodě, dům s  vý-
tahem, klidné prostředí, okna k  řece. 
Nájem 4.000 + služby a energie. Kauce 
10.000 Kč. Zrekonstruovaný, volný od 1. 
Července. Tel. 605 30 50 82 RK nevolat.

*Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě 
ul. Pražská 1551. Cena dohodou. Tel. 774 
28 38 28
*Pronajmu byt SBD, Běloveská ul., NA, 
1+1 ihned volný. Poplatek SBD, el., plyn. 
Nájem 3.500 Kč. Kauce. Tel. 608 950 891, 
608951 891 večer
*Pronájem rodinného domu 4+1 s ga-
ráží a zahradou, Nové Město nad Metují, 
Krčín. Tel. 777 157 176
*Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. 
Nové balkony, stoupačky, výtah, zatep-
lení, vlastní kotelna. Luxusní koupelna, 
předělaná kuchyň. Na požádání pošlu 
fotky. Cena 3000000,-. Volat pouze vážní 
zájemci, ne realitní kanceláře. Malecí 851, 
N.M.n.M. TEL.: 777 273 571
*Pronajmu byt 3+1, 97 m2 v Jaroměři 
kousek od Tesca. Pozitivní energie v bytě. 
Kauce nutná. Tel. 608 869 885
*Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém 
domě s vlastním parkovacím stáním. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 709. 
*Pronajmu byt 2+kk po kompletní re-
konstrukci včetně kuchyně a spotřebičů   

v  Náchodě ulice Běloveská. Okna bytu 
jsou k řece. Nájem 8900,-Kč + ener-
gie. Požaduji tříměsíční vratnou kauci. 
Tel.774 224 446

*Pronajmu chatu se zahradou 
400 m2 v zahrádkářské kolonii
Kašparák Náchod. Cenu nabídněte. Tel. 
608 889 386
*PRODÁM NEOPLOCENÝ POZE-
MEK 1200 m2 západně od pomníku ve 
Vysokově. Krásný výhled na Rozkoš. Za-
tím nijak nevyužívaný. Cena dohodou. 
Více info na adr. brookrange@seznam.cz 
nebo tel. 603 257 124
*Prodám stavební pozemek v Dolní 
Radechové, polosamota, s protékajícím 
potokem. Cena 1 490 000,-Kč. Tel. 608 
66 77 30
*Prodám zahrádku s chatkou v Mezi-
městí, 500 m2, na krásném klidném mís-
tě, na okraji zahrádkářské kolonie. Voda, 
el. en. k dispozici. Tel. 725 773 141
*Sháníme zahradu s chatou k 
pronájmu nebo ke koupi. Okolí
Náchoda. Nabídněte. Telefon 603 
765 778

*Prodám kompletní muškařský set: 
vesta, prsačky, brodící boty vel.9, podbě-
rák, neoprenové prsačky. Používané dvě 
sezony. Tel.777 699 400
*Prodám křovinořez zn. Hecht 146 
BTS/42 skoro nepoužívaný za 1.500 Kč. 
Tel. 736 277 054
*Prodám žehlící stroj (mandl)
ESA-M80.Délka válce 80cm.Cena
500,-Kč. Tel.732 908 240
*PRODÁM DUBOVÉ a MODŘÍNO-
VÉ FOŠNY síla 35 a 25 mm z průměru 
do 40 cm, v délkách 4 metry, nezejdo-
vané. Cena 3000 Kč i dohodou. Tel. 
603 257 124
*Prodám el. motor s  převodovkou a 
elektromagnetickou brzdou, příkon 
0,75 kW, otáčky do pomala, 17 ot./min. 
Využití např. plošina výtahu, vrátek 
apod. Cena dohodou. Tel. 739 781 681
*Prodám levně dřevěné brikety. Tel.: 
774 308 086
*Prodám dámské kolo Dynamic a pán-
ské kolo KELLYS. Velmi dobrý stav, málo 
jeté. Zdravotní důvody. Červený Koste-
lec, tel.: 732 244 015.

* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a 
příslušenství - objektivy, staré fotografi e, 
reklamní fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 

v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a jiné zají-
mavosti do r.1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádie, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj.výzbroj a výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683
* Koupím vše s hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i díly, např. od fy PRIM a 
dalších značek. TEL.: 777 579 920

*Hledám práci, brigádu. Středoškolák 
čerstvě v důchodu. Zkušenost s vedením 
kolektivu 20 - 30 osob, dobrá znalost PC, 
řidičský průkaz B - aktivní řidič, dobrá 
fyzická kondice, časově fl exibilní. Praxe 
v gastronomii, hotelnictví potravinářství, 
marketingu. Možnost HPP, zkrácený PP, 
brigáda. jan.hlousa@seznam.cz
*Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně. 12-20.000 Kč/
měs. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy ze starých video-
kazet na DVD nebo Flešku, levně. Tel. 
777 554 484

* Dovezu beton, štěrky, písky, odvoz 
suti. Průjezd úzkými cestami a prů-
jezdy (š. 1,8 m a v. 2,2 m). Tel. 606 164 
805
*Provádím sečení pozemků a zahrad. 
Volat po 19. hodině. TEL.: 702 058 279

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2020

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Obecné předpoklady dle § 4 z. č. 312/2002 Sb., v platném znění
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním

     občanem a má v ČR trvalý pobyt 
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifi kační požadavky
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve stu-
dijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru sta-
vebnictví

Další požadavky
výhodou znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, z. č. 128/2000 Sb., v platném 
znění, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění
praxe ve veřejné správě výhodou
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
dobrá znalost práce na PC
komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 01.09.2020
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,

     pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkce odborného pracovníka/ odborné pracovnice
územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad)

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod 
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30.06.2020.

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

Znovu otevřený obecní hostinec
v Šonově - Provodově

nabízí

obědy od 11 hodin v restauraci i sebou
teplou kuchyni po celý den
za pěkného počasí pateční nebo sobotní 
grilování
možnost pořádání svateb, večírků, školení, 
srazů atd.
Více informaci na FB Obecní hostinec Provodov-Sonov

nebo tel. 608 839 639

Vyklízení a likvidace 

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com
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Náchodský pivovar PRIMÁ-
TOR otevřel téměř po  3 měsících 
opět své brány veřejnosti a  obno-
vil oblíbené exkurze. Návštěvník 
bude během hodinové prohlídky 
seznámen s  provozem pivovaru, 
historií a současností. Dozví se vše 
podstatné o výrobě piva a navštíví 
prostory varny, spilky, ležáckého 

sklepa a  stáčíren. Prohlídku pivo-
varu je možno zakončit posezením 
v  návštěvnickém centru spojeném 
s ochutnávkou čepovaného i láhvo-
vého piva. 

V  loňském roce pivovar přivítal 
téměř 6  000 návštěvníků. Letoš-
ní sezona bude určitě ovlivněna 
pandemií, ale pro návštěvníky pi-

vovaru zůstává trasa bez změny 
a stejně jako v loňském roce budou 
s  průvodcem zažívat PRIMÁTOR. 
V  nabídce jsou skupinové exkurze 
do  maximálního počtu 20i osob 
a  pro jednotlivce bez předchozí 
rezervace. Exkurze pro jednotlivce 
se spustí 6. 7. a budou po celé letní 
prázdniny vždy v pondělí od 14 ho-
din. Podrobné informace a opatře-
ní týkající se exkurzí jsou dostupné 
na www.primator.cz

Soutěžte s PRIMÁTOREM 
a novinami ECHO! 

Stačí odpovědět na  níže uvede-
nou otázku a  odpovědi zaslat e-
-mailem na  echo@novinyecho.cz 
nebo SMS na tel. 602 103 775 do 30. 
6. 2020. Dva vylosovaní výherci ob-
drží od pivovaru Primátor dárkové 
balíčky.

Soutěžní otázka: Pivovar PRI-
MÁTOR spustí exkurze pro jed-
notlivce bez předchozí rezervace 
v pondělí  a) 15.6.  b) 6.7.  c) 29.7.

Přijďte na exkurzi a zažijte PRIMÁTOR 

Po stopách bojů z války roku 1866

Novoměstský zámek ožívá

Již po pětačtyřicáté vás zve TJ So-
kol Starkoč na  pochod „Po  stopách 
bojů z  války roku 1866“. V  sobotu 
20.června 2020 se bude průběžně 
vyrážet mezi sedmou a půl jedenác-
tou hodinou na  pěší a  cyklo trasy 
z vlakového nádraží ve Starkoči. Pro 
turisty budou připraveny dvě pěší 
túry na 10 a 20 km a dvě cyklotrasy 
pro horská a  silniční kola na 33 km. 
Pro náročnější turisty je možné tra-
sy spojit. (30 km pěší a  66 km kolo.) 
Cesty povedou atraktivními místy 
našeho okresu okolím přehrady Roz-
koš, Č.Skalicí, Ratibořicemi, kolem 
hradů Rýzmburk a  Vízmburk přes 

Č.Kostelec, kolem rybníků Brodský 
a  Špinky, kolem pomníků Myslivce 
na Brance a ve Vysokově. V cíli po-
chodu na  koupališti ve  Starkoči ob-
drží každý účastník krásný „Pamětní 
list“ a  sladkou odměnu. Na  Startu 
a v cíli bude možné zakoupení nové 
turistické vizitky pochodu. 

   Omlouváme se za některé změny, 
které jsme museli řešit v  souvislos-
ti s  pandemií Covid19. Využijte 20. 
června velmi výhodného vlakového 
spojení do Starkoče a zpět za výhod-
né skupinové slevy.  

TJ Sokol Starkoč

Začátkem června byla v  Galerii 
Pod Žebrovkou na  novoměstském 
zámku zahájena velká letní výstava 
papírových modelů, která je určena 
dětem i  dospělým všech věkových 
skupin. Expozice návštěvníky prove-
de průřezem toho nejlepšího z tvor-
by českých, ale i světových modelá-
řů. Na výstavě jsou také zastoupeny 
modely dle návrhu akademického 
malíře a novoměstského rodáka Vla-
dimíra Rocmana, jehož vystřiho-
vánky byly symbolem bezstarostné-
ho dětství pro mnoho generací. 

   

Od  druhé poloviny června 16. 6. 
do 14.7. bude otevřena nová zámecká 
Galerie Za Pokladnou, která návštěv-
níkům zámku v  Novém Městě nad 
Metují ještě více zpříjemní návštěvu 
památky a čekání na prohlídku. Slav-
ností okamžik zahájí výstava pardu-
bického fotografa Stanislava Voksy. 
A  připomínáme, že také v  letošním 
roce probíhá další ročník oblíbené zá-
mecké fotosoutěže. Své snímky z ná-
vštěvy novoměstského zámku můžete 
opět umístit do třech soutěžních ka-
tegorií a  zasílat do  30. 9. na  e-mail: 
fotosoutez@zameknm.cz

NANOVOR

Na Maltě
Otevírání léta v  restauraci 

Na Maltě ve Lhotě za Červeným 
Kostelcem se skupinou NANO-
VOR proběhne 26. června 2020. 
Zábava k poslechu i tanci začíná 
ve 20 hodin. 

Atletické klání s  názvem „Spolu 
na  startu“ bylo uspořádáno v  Par-
dubicích 1. června na  Den dětí. 
Z atletické skupiny Jiřího Vondřej-
ce z Náchoda odjela na tyto závody 
početná skupina mladých sportov-

ců, aby si po dlouhé pauze zavině-
né pandemií vyzkoušeli, jak jsou 
připraveni před hlavní sezónou. 
A všem se vedlo nad očekávání vý-
tečně. Před nadcházející atletickou 
sezónou tak svěřenci trenéra po-

tvrdili výbornou formu a ověřili si, 
že jdou správnou cestou k dosažení 
velice kvalitních výkonů. Chlapci 
a děvčata získali celkem 16 cenných 
kovů, z toho 9 zlatých, 2 stříbrné a 5 
bronzových medailí.                     JV

Náchodským atletům se dařilo

Knihovny
benediktinských klášterů

Muzeum města Police nad Metují 
pořádá od 6. 6. do 28. 10. denně kro-
mě pondělí v době od 9:30 – 12:00 
a  13:00 – 17:00 v  Benediktinském 
klášteře zajímavou výstavu, která 
podává přehled historie benedik-
tinského řádu a jeho počátků v čes-
kých zemích od 10. století. Dále se 
soustřeďuje na historii obou klášte-
rů a jejich stavební a architektonic-
ký vývoj s důrazem na působení K. 
I. Dientzenhofera v Broumově a J. B. 
Santiniho-Aichela v Rajhradu. 


